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Kudy se vydat, když …
… jste řidič tělem i duší?
Nejrychlejší a nejsnadnější způsob, jak se z hradu na hrad 
dostat, je cestovat autem nebo na motorce. Trasa vedoucí 
přes Roztoky u Křivoklátu, Nižbor, Beroun a Srbsko navíc 
prověří vaše řidičské dovednosti. Kombinaci ostrých zatáček 
a dlouhých rovných úseků si vychutnají řidiči i spolujezdci, 
nejvíce je ale ocení motorkáři.

 |  37,5 km  50 min

… jste železniční nadšenec?
Cestování vlakem má své nepopiratelné kouzlo. Doporučujeme 
sedět u okénka, protože o výhledy po cestě nebude nouze. Trať 
linoucí se romantickým údolím řeky Berounky vás o malebnosti 
zdejší krajiny nenechá na pochybách. Cesta není nikterak 
složitá. Stačí jeden přestup v Berouně a za hodinku a čtvrt už 
můžete stoupat k hradu Karlštejn.

 |  37,4 km  1:15 hod

… jste na lodi jako ryba ve vodě?
Nejstylovější cesta mezi oběma hrady vede po 
vodě a její největší výhodou je, že nemůžete 
nikde zabloudit. A ačkoliv Křivoklát nestojí 
nad Berounkou, ale nad Rakovnickým 
potokem, pár minut chůze po žlutě značené 
stezce vás k líbezné řece dovede. Z Roztok 
je to na Karlštejn 38 říčních kilometrů, a proto 
si na cestu vyhraďte raději dva dny. Nečekejte 
žádné divoké peřeje. Berounka (nejen) v tomto 
úseku nikam nespěchá, a proto je vhodná i pro 
ty nejméně zkušené. I tak se ale postará o dobrodružství 
a nezapomenutelný zážitek.

 |  37,4 km  9:20 hod

… bez svého věrného kola nedáte ani ránu?
Pořádně šlápněte do pedálů. Z Křivoklátu 
využijte cyklotrasu Křivoklátských okruhů KO8 
směr Roztoky u Křivoklátu a připravte se na 
nejnáročnější stoupání celé 35kilometrové 
trasy. U odbočky na Račice se napojte na 
trasu 0050 a spolu s červeným turistickým 
značením se vydejte přes Žloukovice do 
Nižboru. Vyhnete se tak jízdě po frekventované 
silnici Roztoky–Nižbor, po které pokračuje 
trasa KO8. Z Nižboru až na Karlštejn pak stačí 
následovat značenou cyklostezku „Po stopách českých 
králů“, která začíná u BMX dráhy pod mostem. Po příjezdu na 
Karlštejn nezapomeňte vyskočit ze sedla a úsek od řeky k hradu 
dojít vedle svého kola. Cesta je totiž pěší zónou.

 |  34,7 km  2:30 hod  400 m

… si obujete sedmimílové boty?
Vůbec nejnáročnější způsob je dobýt oba 
hrady pěšky. Pokud vám ale větší túry 
nevadí a máte super boty na dlouhé cesty, 
bude tento výlet pro vás to pravé ořechové. 
Zhruba 35 kilometrů dlouhou cestu rozdělte 
do dvou dnů a přenocujte v kempu, hotelu či 
v jednom z mnoha penzionů v Berouně.

Od hradu Křivoklát se vydejte po žlutě značené trase 
do Roztok u Křivoklátu, které si prohlédnete z vyhlídky 
Paraplíčko. Za mostem v Roztokách se připravte na dlouhé 
a náročné stoupání po červené. Rušnou silnici bez chodníků 
obejdete, když se u školy dáte vlevo a podél školní budovy 
půjdete stále rovně za nosem až k rozcestí Roztoky (nahoře), 
kde se opět napojíte na červenou. Stoupání ještě není konec, 
a tak přijde vhod odpočinek u vyhlídky Stříbrný luh (100 m od 
trasy). Od rozcestí Dlouhý hřeben konečně přijde zasloužené 
klesání. A protože všechny cesty vedou do Berouna, můžete 
si vybrat mezi červenou trasou přes Žloukovice do Nižboru, 
anebo zelenou přes Nový Jáchymov do Nižboru a odsud po 
cyklostezce „Po stopách českých králů“ do Berouna. Existuje ještě 
třetí varianta – po zelené do Nového Jáchymova, kde zelenou 
vyměníte za červeně značenou trasu přes Hudlice k rozhledně 
Děd a od ní po modré do královského města Beroun. Ať tak či 
onak, na vzdálenost to vyjde stejně. Záleží tedy jen na vás, kolik 
krásných míst Berounska chcete po cestě poznat.

Z Berouna sledujte modrou turistickou značku, které vás 
dovedou na bájný Tetín. Odsud po zelené do Srbska, kde 
se napojte opět na modře značenou trasu. Od rozcestí 
Kubrychtova bouda je to už jen 3,5 kilometru po červené 
ke královskému hradu Karlštejn.

  (přes Nižbor) |  37,8 km  11:30 hod  730 m

Co se skrývá po cestě?
Ať už se vydáte autem, na 
motorce, vlakem, na kole 
nebo pěšky, neměli byste 
minout další zajímavá místa, 
kterými se může Berounsko 
pochlubit.

• Pod hradem Křivoklát se 
v budově sokolovny ukrývá 
Muzeum motocyklů. Kompletní 
sbírka cestovních motocyklů Jawa 
a ČZ potěší muže všech věkových 
kategorií.

• Na Nižbor jako strážce shlíží barokní zámek, jehož expozice 
přibližuje život Keltů na nedalekém oppidu ve Stradonicích. 
Přes řeku pak můžete zavítat na prohlídku sklárny Rückl, 
která se pyšní výrobou křišťálové sošky Českého lva.

• V Hýskově se v létě zastavte u stánku s místní vyhlášenou 
zmrzlinou, kterou si vychutnáte při cestě k rodnému domu 
něžného vypravěče Františka Nepila.

• Na návštěvu královského města Beroun si vyhraďte celý den. 
V bývalém královském městě se zabaví malí i velcí. Výčet 
možností trávení volného času je nepřeberný. Jejich přehled 
včetně kulturního kalendáře naleznete na mesto-beroun.cz.

• Tetín je dodnes zahalen v oblacích bájných legend 
i duchovních hodnot. Místo, kde přišla o život kněžna 
Ludmila, vás ohromí svou jedinečnou atmosférou.

• Nejen o Vánocích a adventu vás rozveselí pohyblivý loutkový 
Královský betlém, který se ukrývá v podkroví Muzea betlémů 
pod hradem Karlštejn.

Berounsko – z Křivoklátu na Karlštejn
Turistická oblast Berounsko leží v malebné krajině 
mezi dvěma královskými hrady – Křivoklátem 
a Karlštejnem. Dva nerozluční bratři uchovávají 
tajemství českých králů a vyprávějí příběhy jejich 
vladařských činů. Vydejte se na výlet do historie 
a poznejte majestátní hrady, které spojuje více než 
jen stejné počáteční písmeno.


